
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

  від 09 листопада 2022 року             Баштанка                             № 178 - р 

 

 

Про  внесення змін до постійно  діючої 
комісії з питань  виявлення  та  набуття  

у комунальну власність Баштанської 
територіальної громади майна, що 

може бути визнане судом відумерлою 

спадщиною, в тому числі земельних 

ділянок та майна, що має ознаки 

безхазяйного  
 

 

    Відповідно до статей 335 та 1277 Цивільного кодексу України, 
Закону України «Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення міської ради 

від 06 листопада 2019  року № 7 «Про затвердження Порядку виявлення та 

набуття у комунальну власність об’єднаної територіальної громади 

Баштанської міської ради нерухомого майна, що може бути визнане судом 

відумерлою спадщиною, в тому числі земельних ділянок та майна, що має 
ознаки безхазяйного», з метою упорядкування роботи та координації дій з 

виявлення, обстеження та взяття на облік майна, що може бути визнане 

судом відумерлою спадщиною, в тому числі земельних ділянок та майна, що 

має ознаки безхазяйного на території Баштанської територіальної громади та 

у зв’язку з кадровими змінами, з о б о в’ я з у ю: 

 

1. Внести зміни до складу постійно діючої комісії з питань виявлення 

та набуття  у комунальну власність Баштанської об’єднаної територіальної 
громади майна, що може бути визнане судом відумерлою спадщиною, в тому 

числі земельних ділянок та майна, що має ознаки безхазяйного, 

затвердженого розпорядженням міського голови від 19 листопада 2019 року 

№ 215-р «Про утворення постійно діючої комісії з питань  виявлення  та  

набуття  у комунальну власність Баштанської територіальної громади майна, 
що може бути визнане судом відумерлою спадщиною, в тому числі 



 

 

земельних ділянок та майна, що має ознаки безхазяйного», виклавши його у 

новій редакції, що додається.  
 

2. Розпорядження міського голови від 12 квітня 2021 року № 89-р «Про  

внесення змін до постійно діючої комісії з питань виявлення та набуття у 

комунальну власність Баштанської територіальної громади майна, що може 

бути визнане судом відумерлою спадщиною, в тому числі земельних ділянок 

та майна, що має ознаки безхазяйного» вважати таким, що втратило чинність. 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

Міський голова                                                               Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Додаток  
до розпорядження міського голови  
19 листопада 2019 року №215-р 

(в редакції розпорядження міського 
голови від 09 листопада  2022 року         
№ 178-р ) 

 
Склад  

постійно діючої комісії з питань  виявлення  та  набуття  у комунальну 
власність Баштанської територіальної громади майна, що може бути 

визнане судом відумерлою спадщиною, в тому числі земельних ділянок та 
майна, що має ознаки безхазяйного 

 
Голова комісії: 

 
ВАСИЛЬЄВ  
Олександр Сергійович 

 заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

   

Секретар комісії: 
БОГУН  
Наталія Василівна 

 головний спеціаліст відділу з питань 
житлово-комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності 
 

Члени комісії: 
БУБЛИК  
Іван Анатолійович 

 

 начальник з питань земельних відносин та 
охорони навколишнього серидовища 

БУБЛИК  
Юрій Володимирович 

 начальник відділу, головний архітектор 
Баштанської територіальної  громади 

           

ВИНОГРАДОВА  
Оксана Віталіївна 

 

 начальник юридичного відділу 

 

СЛАВІНСЬКИЙ  
Руслан Вікторович 

 

 начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності 
 

СТАСЮКЕВИЧ  
Олександр Сергійович 

 

 начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності 
 

Старости старостинських округів, на території яких знаходиться майно  
 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                           Олександр ВАСИЛЬЄВ 


